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FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΣΤΙΣ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ  

18 Ιουλίου 2019 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο (το «ΔΣ») της «Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία» 

με τον διακριτικό τίτλο “FF Group” (εφεξής η «Εταιρεία» και από κοινού με τις θυγατρικές της εταιρείες 

ο «Όμιλος») ανακοινώνει σήμερα την διεξαγωγή τηλεδιάσκεψης με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, για να 

παράσχει περαιτέρω ενημέρωση σχετικά με την προτεινόμενη αναδιάρθρωση και τους σχετικούς όρους 

συμφωνίας (term sheet) που ανακοινώθηκαν στις 15 Ιουλίου 2019 (η «Προτεινόμενη Αναδιάρθρωση» 

και η προαναφερθείσα ανακοίνωση η «Ανακοίνωση της Προτεινόμενης Αναδιάρθρωσης»). 

Όπως περιγράφεται στην Ανακοίνωση της Προτεινόμενης Αναδιάρθρωσης, η Προτεινόμενη 

Αναδιάρθρωση λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερομένων μερών και αποσκοπεί στην 

παροχή μιας βιώσιμης κεφαλαιακής δομής για την Εταιρεία και της παροχής της δυνατότητας προς τον 

Όμιλο να επιτύχει τους στρατηγικούς του στόχους και να βελτιώσει την χρηματοοικονομική του 

απόδοση. Η Προτεινόμενη Αναδιάρθρωση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας 

(http://www.ffgroup.com/investors/) και απευθύνεται σε όλους τους πιστωτές και τα ενδιαφερόμενα 

μέρη της Εταιρείας. 

Η τηλεδιάσκεψη θα διεξαχθεί από το ΔΣ, για να παράσχει προς όλους τους ενδιαφερομένους, ιδιαίτερα 

τους κατόχους των Ομολόγων 2019, των Ομολόγων 2021 και τους δανειστές των Schuldschein (όπως 

έκαστος όρος ορίζεται στην Ανακοίνωση της Προτεινόμενης Αναδιάρθρωσης), περαιτέρω πληροφόρηση 

για την Προτεινόμενη Αναδιάρθρωση και την διαδικασία παροχής συναίνεσης, δια της οποίας οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να ψηφίσουν προς υποστήριξη της Προτεινόμενης Αναδιάρθρωσης. 

Ημερομηνία: 24 Ιουλίου 2019 

Ώρα:  4 μ.μ. Ώρα Ανατολικής Ευρώπης (EET) 

 3 μ.μ. Ώρα Κεντρικής Ευρώπης (CET) 

 2 μ.μ. Ώρα Βρετανίας (BST) 

Για να συμμετάσχετε στην τηλεδιάσκεψη, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας 

http://www.ffgroup.com/investors/documentation και ακολουθήστε τις οδηγίες. 

Το έντυπο εγγραφής είναι διαθέσιμο από την Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019, 2 μ.μ. (EET) μέχρι την 

Τρίτη, 23 Ιουλίου 2019, 6 μ.μ. (EET)  

 

Όσοι εγγραφούν κατά το ως άνω διάστημα και επιβεβαιωθούν ως ενδιαφερόμενα μέρη της Εταιρείας 
(και δικαιούμενοι να συμμετάσχουν στην τηλεδιάσκεψη), θα λάβουν ένα μήνυμα e-mail που θα 
περιέχει τις πληροφορίες για την συμμετοχή τους στην τηλεδιάσκεψη. 
 

Η τηλεδιάσκεψη θα διεξαχθεί χωρίς ερωτήσεις από τους πιστωτές, ωστόσο, συγκεκριμένες 

ερωτήσεις μπορούν να σταλούν απευθείας στην διεύθυνση e-mail που ακολουθεί, προκειμένου η 

Εταιρεία να παράσχει ειδικές διευκρινίσεις σε όλες τις ερωτήσεις που θα ληφθούν. 

 

Επικοινωνία 

Επενδυτικές Σχέσεις 

Folli Follie ir@ffgroup.gr +30 210 6241 000 / +30 210 6241 100  

http://www.ffgroup.com/investors/
http://www.ffgroup.com/investors/documentationκ
https://services.choruscall.eu/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=19072019&linkSecurityString=3ae643187
mailto:ir@ffgroup.gr


2 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ.  

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να λάβουν κατ’ ιδίαν συμβουλή σχετικά με τα προαναφερθέντα θέματα. 

Εάν οποιασδήποτε δεδομένα που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση είναι εσφαλμένα, το γεγονός αυτό 

ενδέχεται να επηρεάσει ουσιωδώς τα ενδεικτικά αποτελέσματα για τους ενδιαφερομένους. 

Οι όροι που περιλαμβάνονται στην παρούσα ανακοίνωση δεν είναι εξαντλητικοί και δεν αποτελούν 

προσφορά ή πρόσκληση ή παροχή κινήτρου για την πραγματοποίηση επένδυσης. Η παρούσα 

ανακοίνωση δεν αποσκοπεί σε νομική δέσμευση και τελεί υπό την επιφύλαξη ελέγχου, φορολογικής 

γνωμοδότησης, νομικής συμβουλής, επαρκούς τεκμηρίωσης και άλλων θεμάτων. Το περιεχόμενο της 

παρούσας ανακοίνωσης παρέχεται για ενημερωτικούς μόνο σκοπούς και όχι ως επενδυτική συμβουλή. 

Η παρούσα ανακοίνωση περιλαμβάνει δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις υπό την έννοια της 

νομοθεσίας περί κινητών αξιών ορισμένων δικαιοδοσιών που τυγχάνουν εφαρμογής. Αυτές οι δηλώσεις 

για μελλοντικές εκτιμήσεις περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε, όλες τις δηλώσεις εκτός από 

αυτές περί γεγονότων του παρελθόντος που περιλαμβάνονται στην παρούσα ανακοίνωση, 

περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, αυτές που αφορούν τις προθέσεις, τις θεωρήσεις ή τις τρέχουσες 

προσδοκίες μας σχετικά με την μελλοντική οικονομική κατάσταση και απόδοση του Ομίλου, τα 

λειτουργικά αποτελέσματα και την ρευστότητα, την στρατηγική, τα σχέδια, τους σκοπούς και τους 

στόχους μας, μεταξύ άλλων. Οι δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις περιλαμβάνουν εκ φύσεων 

γνωστούς και άγνωστους κινδύνους, αβεβαιότητες και άλλους παράγοντες, επειδή σχετίζονται με 

γεγονότα και εξαρτώνται από συνθήκες, οι οποίες ενδέχεται να λάβουν χώρα στο μέλλον ή όχι. 

Εφιστούμε την προσοχή σας στο ότι οι δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις δεν αποτελούν εγγυήσεις 

για μελλοντική απόδοση και ότι τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν σημαντικά (και να 

είναι πιο αρνητικά) από αυτά που περιλαμβάνονται στις δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις εντός της 

παρούσες ή που υποδηλώνονται από αυτές. Επιπρόσθετα, ακόμη και αν τα πραγματικά αποτελέσματα 

συνάδουν με τις δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα ανακοίνωση, 

αυτά τα αποτελέσματα μπορεί να μην είναι ενδεικτικά για τα αποτελέσματα ή της εξελίξεις σε επόμενες 

περιόδους. Οι αναγνώστες δεν πρέπει να βασίζονται υπέρ το δέον σε δηλώσεις για μελλοντικές 

εκτιμήσεις. Οποιεσδήποτε δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις γίνονται μόνο κατά την ημέρα της 

παρούσας ανακοίνωσης και, εκτός από τις εκ του νόμου υποχρεώσεις μας, δεν αναλαμβάνουμε 

οποιαδήποτε υποχρέωση και δεν σκοπεύουμε να επικαιροποιούμε δημοσίως ή να αναθεωρήσουμε 

δημοσίως οποιαδήποτε δήλωση για μελλοντικές εκτιμήσεις, κατόπιν είτε νέων πληροφοριών ή 

μελλοντικών γεγονότων κλπ. 

Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά προς πώληση κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες 

Αμερικής ή σε άλλη δικαιοδοσία. Οι κινητές αξίες που αναφέρονται εντός της παρούσας δεν είναι 

καταχωρημένες και δεν υπάρχει σκοπός καταχώρησής τους βάσει της νομοθεσίας περί κινητών αξιών 

οποιωνδήποτε δικαιοδοσιών. Ειδικότερα, οι κινητές αξίες που αναφέρονται εντός της παρούσας δεν 

έχουν καταχωρηθεί και δεν θα καταχωρηθούν βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών του 1993 των ΗΠΑ, 

ως έχει τροποποιηθεί (ο «Νόμος περί Κινητών Αξιών»), και δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή να 

πωληθούν εντός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, εκτός από περιπτώσεις εξαίρεσης από τις (ή 

μιας συναλλαγής που δεν υπόκειται στις) υποχρεώσεις καταχώρησης του Νόμου περί Κινητών Αξιών και 

σε συμμόρφωση με την τυχόν εφαρμοστέα πολιτειακή νομοθεσία περί κινητών αξιών. Η παρούσα 

ανακοίνωση δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο για τους σκοπούς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για το 

Ενημερωτικό Δελτίο. 

 

- Τέλος - 


